
Jak mohou potřební o pomoc ze sbírky zažádat?
 

Současní klienti charitních služeb se mohou obrátit na
svého sociálního pracovníka. Ostatní zájemci o pomoc
mohou kontaktovat pověřenou osobu diecézní Charity,
kde dostanou kontakt na pracovníka sociální služby
v blízkosti jejich bydliště. Sociální pracovník charitní
služby s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud
zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc
(sociální dávky, potravinová pomoc, charitní šatník,
pomoc rodiny, snaha o domluvu s pronajímatelem
apod.), může s  uživatelem vyplnit žádost o přidělení
finanční pomoci ze Sbírky pro Česko.
 
Kontaktní osoba pro českobudějovickou diecézi:
Mgr. Lucie Klimešová
tel.: 731 402 803
e-mail: lucie.klimesova@dchcb.charita.cz
Po–Pá 8–15 hod.
 
 
 
 

Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! pořádaná
Charitou Česká republika má pomoci zabezpečit základní životní
potřeby lidem, kteří se v důsledku epidemie covid-19 a přijatých
bezpečnostních opatřeních vlády náhle ocitli v nepříznivé životní
situaci. Mezi ohrožené skupiny patří především: matky a otcové
samoživitelé, rodiny, které se ocitly ve finanční nouzi, lidé, kteří
přišli o zaměstnání, lidé s výpadkem okamžitého příjmu, lidé s níz-
kými příjmy, senioři a osoby se zdravotním postižením. Pomoc
může mít podobu poskytnutí nebo úhrady pořízení potřebné věci,
může však také jít o finanční dar. V takovém případě musí žadatel
doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost,
vyúčtování, například daňový doklad. Podpora ze sbírky se nebude
vztahovat na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo
insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční
pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na základní
zajištění chodu domácnosti, a to pokud budou vyčerpány jiné
možnosti.
 
Více informací na www.charita.cz
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Charita ČR vyhlásila Sbírku pro Česko. Kdo a jak může žádat o pomoc?

KORONAKRIZE
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● OCH Písek

Lidé nastalou „dobu koronavirovou“ občas srovnávají s povodněmi, které, mimo jiné, daly
impuls ke vzniku Dobrovolnického centra Diecézní charity Č. Budějovice. Od roku 2004
centrum organizuje pravidelnou činnost zhruba stovky dobrovolníků. Aktuální stav nouze si
vyžádal potřebu přizpůsobit se i v oblasti dobrovolnictví tak, aby bylo možné pomoci co
největšímu množství lidí. Od začátku nouzového stavu nabídlo Dobrovolnickému centru
pomoc přes 200 lidí z celého Jihočeského kraje (– pro srovnání za celý rok 2019 evidovalo
Dobrovolnické centrum 100 nových zájemců o dobrovolnictví). Lidé se hlásí různými
způsoby, ať už přímo koordinátorce dobrovolníků nebo kontaktním osobám v jednotlivých
obcích, nebo přes databázi Jihočeského kraje. K 9. dubnu jsme  zapojili do činnosti
50  dobrovolníků, někteří pomáhají opakovaně, jiní jednorázově. Dohromady tito lidé
odpracovali zatím více než  800 hodin, podařilo se zaevidovat  zhruba 1 500 darovaných
roušek.  Dobrovolníci šijí roušky, jiní je rozdávají seniorům, další jezdí za dárci, kteří  roušky
nemohou dopravit osobně, jiní pomáhají např. s rozvozem ochranných pomůcek
jednotlivým Charitám v diecézi, pomáhají pečovatelkám s rozvozem obědů seniorům.
Dobrovolníci pomáhají  rovněž obcím a dalším organizacím s nákupy pro seniory a několik
dobrovolníků čeká v pohotovosti na lince, jež jsme zřídili pro osamělé lidi, kteří si nemají
s kým popovídat. Každý pomáhá tak, jak umí, a dohromady vytváří fungující celek. Jsou to
lidé, kteří jsou připraveni vyrazit do akce téměř okamžitě. To, že se na ně můžeme obrátit
a spolehnout, nám, nejen v Charitě, významně ulehčuje práci. Ač bychom rádi poděkovali
každému jednotlivci zvlášť, není to bohužel momentálně v našich silách.
Věříme, že přijdou časy, kdy si řekneme, že jsme to společnými silami zvládli!
 

Barbora Fišerová Pegleyová, koordinátorka dobrovolníků
 
 
 

Poradna pro cizince a migranty ve spolupráci s dobrovolníky nabízí během nouzového stavu on-line konverzace
češtiny pro cizince z pohodlí domova, které proběhnou po vzájemné dohodě ve společně stanoveném čase. 
Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese cizinci@dchcb.charita.cz
 

On-line kurzy češtiny pro cizince

D U B E N  2 0 2 0

Škoda auto pomáhá pomáhat

● Dům sv. Františka, Veselí nad Lužnicí

ČEZ pomohl ochránit obyvatele a personál Domu sv. Františka

Kritický nedostatek účinných ochranných a desinfekčních prostředků byl po vypuknutí
epidemie covid-19 největší problém obyvatel a personálu Domu sv. Františka
českobudějovické diecézní Charity ve Veselí nad Lužnicí. Vyřešit ho a minimalizovat
rizika kontaktní nákazy pomohla Nadace ČEZ.  „Díky příspěvku Nadace ČEZ jsme mohli
rychle nakoupit ochranné prostředky, které v Domě sv. Františka kriticky chyběly a ne-
bylo je možné získat jinak. Pro obyvatele chráněného bydlení a veškerý personál, jež
zde musí být klientům nepřetržitě k dispozici, mělo zajištění dostatku ochranných
pomůcek velmi uklidňující účinek. Energetici podpořili Diecézní charitu České
Budějovice prostřednictvím speciálního grantu Krizová pomoc 2020, stejně jako dalších
více než 650 projektů za zhruba 30 miliónů korun. Jednorázovou rychlou podporu ve
výši až 50 tisíc korun bylo možné uplatnit v podstatě na cokoli, co souvisí s bojem proti
onemocnění covid-19.
 
 

● DCH České Budějovice                        ● OCH Písek

ŠKODA AUTO a její carsharingová plat-
forma HoppyGo vytvořili iniciativu
#SKODAAUTOpomaha, díky níž byly vybra-
ným neziskovým organizacím po celé
republice zapůjčeny nové automobily, a to
bezplatně po dobu krizové situace.
Diecézní charita převzala na konci března
čtyři automobily, z nichž dva slouží DCHČB
k rozvozu ochranných pomůcek a mate-
riálu Charitám po diecézi, na čemž se
významně podílí převážně dobrovolníci.
Další dva automobily využívají pracovníci
Pečovatelské služby a Domácí zdravotní
péče v Oblastní charitě Písek.
 

Dobrovolnictví v době koronavirové: každý pomáhá tak, jak umí

● Dobrovolnické centrum, Č. Budějovice
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V pátek 17. dubna otevřela Městská charita Č. Budějovice ve spolupráci 
s Krizovým štábem ORP provizorní Denní centrum a Noclehárnu v Letním kině
Háječek. Ve třech vojenských stanech mají lidé bez domova k dispozici jídelní
stan, 2 sprchy, WC, možnost využití pračky, a také občerstvení v podobě
horkých nápojů, potravin darovaných Potravinovou bankou, a v neposlední
řadě obědové teplé polévky. Provoz zajišťuje tým pracovníků městské Charity
z Domu sv. Pavla – sociální pracovník, asistent, ale i dobrovolníci.  Režim
Denního centra i Noclehárny v Háječku zůstává stejný jako v Domě sv. Pavla,
jehož volné prostory budou ponechány pro případ výskytu podezření na
onemocnění covid-19 a případnou karanténu. Příjem na Noclehárnu je v sou-
časné době od 17:30 hod. s kapacitou 20 lůžek, přespání osob bez domova bude
hrazeno z projektu Budějcká Noclenka. Provizornímu centru pro lidi bez
domova požehnal v úterý 7. dubna prezident DCHČB P. Stanislav Brožka.
 

       Sbírka spacích pytlů 
 

Diecézní charita vyhlašuje sbírku spacích pytlů
pro potřeby provizorního centra pro lidi bez
domova. 
Sběrné místo: Středisko DCH Č. Budějovice,
Kanovnická 18 (kontaktní místo v přízemí
budovy), Po– Pá 8– 16 hod.
Pro více spacáků jsme schopni zajistit vlastní
odvoz po předchozí domluvě na tel.:  731 441 760.

Nebojte se videohovorů:
jak na Teams

Potřebujete svolat důležitou týmovou poradu,
ale vzhledem k aktuálnímu opatření,
karanténě, OČR nebo dalším komplikacím to
není možné? Dostali jste zprávu, že se máte
účastnit odborného kolegia, schůzky nebo
školení přes videohovor, ale nevíte jak vše
nastavit? Budete potřebovat jen počítač s při-
pojením k internetu (ideálně s kamerou,
funkčním integrovaným mikrofonem, případ-
ně přídavnými sluchátky s mikrofonem). 
Vše další už se děje v aplikaci Teams, kterou
mají k dispozici zdarma všichni zaměstnanci
Charit v diecézi v rámci balíčku Office 365 na
www.office.com, kde lze aplikaci také zdarma
stáhnout.
Pokud potřebujete poradit, ozvěte se na
e-mail martina.barakova@dchcb.charita.cz
nebo tel.: 732 483 213.
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Z letního kina se stalo provizorní zázemí pro lidi bez domova

● MCH České Budějovice

Pandemie naučila zaměstnance Charit nejen šít roušky, ale také improvizovat.
Z  mnohých zaměstnanců se stali zručné švadleny, schopní kurýři a vy-
jednávači na trhu s ochrannými pomůckami, ale i chemici. „Dezinfekci míchá
osobně náš pan ředitel doma ve svém volném čase. Nutně jsme ji totiž
potřebovali a nebyla nikde k sehnání. Když nám Kraj Vysočina poskytl čistý líh
a Světová zdravotnická organizace přišla s návodem, jak dezinfekci vyrobit,
nebylo nač čekat. Kromě lihu je potřeba ještě 3% peroxid vodíku a glycerin,
aby dezinfekce nevysušovala kůži. Zatím pan ředitel pro Charitu vyrobil 15
litrů, ale počítá, že potřeba bude minimálně dvojnásobek,“ uvádí Dominika
Dufková z Oblastní charity Pelhřimov. Nastalá situace a četná práce z domova
také dala možnost k prozkoumání dosud opomíjených moderních technologií.
Díky tomu, že všechny Charity v diecézi mohou od loňského roku fungovat na
platformě Office 365, se uskutečnilo už nespočet týmových porad v podobě
videohovorů prostřednictvím aplikace Teams, která některým pracovníkům
Charity velice usnadňují komunikaci na dálku.  Obdobně moderní technologie
využívají také například v charitních domovech pro seniory v Sousedovicích a
Pravětíně, kde senioři mohou své rodiny pozdravit a vidět je alespoň přes
aplikaci Skype.
 

Co nás v Charitě koronakrize naučila

● MCH České Budějovice                     ● OCH Pelhřimov
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● OCH Vimperk                                   ● DCH Č. Budějovice
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Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 16. dubna 2020 zveřejnil výzvu
k zasílání fotografií zaznamenávajících pomoc nestátních neziskových organizací v boji proti
koronaviru. Ze získaných fotografií bude pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof.
Heleny Válkové ve druhé polovině roku 2020 uspořádána na Úřadu vlády ČR putovní fotografická
výstava věnovaná široké pomoci, kterou NNO nabídly společnosti v době boje proti koronaviru.
Všechny zaslané fotografie budou postupně zveřejněny na Facebooku Lidská práva. Záměrem
Rady vlády pro NNO je poukázat na nezastupitelnou roli NNO v dnešní době, potenciál
dobrovolnictví, altruismu, nasazení jednotlivců i organizací, kteří společnými silami a energií
přispěli k fyzické i psychické stabilitě každého z nás během nelehkého „koronavirového" období.
Fotografie by měly tematicky zachycovat okamžiky této pomoci. 
Každá organizace může zaslat maximálně 2 snímky s jasně danou technickou specifikací
a přihláškou, kterou naleznete společně s výzvou pod odkazem https://bit.ly/3brVd3U
 

Snímky z první linie zaznamenávající charitní boj s koronavirem uvítá také Diecézní charita
České Budějovice. Fotografie v doporučeném formátu se jménem autora zasílejte na e-mail:
martina.barakova@dchcb.charita.cz. 
Pokud máte tip na nějaký příběh z Charity, (milou) zkušenost ze služby, vlastní inovaci,
nečekanou pomoc apod., náměty můžete zasílat na e-mail PR pracovnice DCHČB (viz výše)
nebo využijte telefonický kontakt 732 483 213.
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Jak bojujeme s koronavirem: (nejen) fotografické výzvy

● DCH České Budějovice
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Zkouška pro vimperskou Charitu

● Dům klidného stáří v Pravětíně1. března se v Domě klidného stáří v Pravětíně kolem 4. hodiny ráno rozhoukaly požární
hlásiče. Přivolaní hasiči zjistili, že zakouření budovy způsobil spálený vývar v obrovském
nerezovém hrnci, jelikož kuchař zapomněl vypnout sporák. Následovaly zprávy o šířící se
pandemii a přijímání nejrůznějších opatření. Po uzavření školských zařízení musely 4
pracovnice zůstat doma na tzv. ošetřovném, postupně nám vypadlo dalších 7 pečovatelek
a zdravotních sester, které musely z  důvodu respiračních onemocnění zůstat doma
v  karanténě. 6. dubna mi v  5 hodin ráno volal topič, že praskla převodovka u nového
automatického kotle. Venku právě mrzlo a v předpovědi počasí hlásili na ten týden na
Šumavě až -11°C. Topenáři nebrali telefony, obchody s  náhradními díly byly
zavřené.  Pomohl až člověk, který nám zajišťuje technický dohled. Přivezl potřebný
náhradní díl a kolem 11. hodiny dopolední jsme mohli konečně zase topit. Připravili jsme
krizový plán pro zařízení v době pandemie. Oslovila jsem pečovatelky a zdravotní sestry
s  prosbou, zda by mohly některé z  nich přislíbit službu nepřetržitě 14 dní v  uzavřeném
oddělení v  případě vyhlášení karantény. Byla jsem překvapená a dojatá, když mi to 
 přislíbilo 13 pracovnic přímé péče, některé z nich dokonce pečující o děti. Moc jim za to 
děkuji. Mnohé pracovnice také vzaly ihned ochotně náhradní služby za chybějící personál, pracovaly a pracují ve ztížených
podmínkách. Jejich práce je namáhavá, pečují z velké části o zcela imobilní seniory, nyní navíc nosí nepřetržitě roušku, ve které se
jim nejen obtížně dýchá, ale způsobuje jim kožní potíže na obličeji, z desinfekce mají popraskané ruce. I přes to vše ochotně a tr-
pělivě snášejí a dělají, co je v jejich silách. Klientům samozřejmě chybí návštěvy nejbližších, poskytujeme jim psychickou podporu,
zprostředkujeme jim alespoň komunikaci přes mobil, Skype, nebo se mohou se svými příbuznými vidět přes skleněné boční dveře
a dorozumívat se telefonem. Snažíme se alespoň na krátkou dobu umožnit lidem být venku odděleně na venkovní terase, což jim
hodně pomáhá. V Pečovatelské službě jsme se potýkali s uzavřením školních kuchyní, odkud jsme odebírali obědy pro seniory. I to
jsme vyřešili – uvařili jsme tyto obědy v kuchyni v domově pro seniory v Pravětíně. V domácí zdravotní péči jsme bojovali s ne-
dostatkem ochranných prostředků pro sestry. Vůbec nekritičtější byl 3. duben, kdy poskytovala naše zdravotní sestra pomoc
pacientce, která u sebe doma ležela ve vážném stavu na zemi. Po hospitalizaci pacientky jsme dostali zprávu, že měla seniorka
pozitivní test na covid-19. Sestra tedy zůstala v karanténě. Naštěstí měla první test negativní. Přejeme jí, aby byla zdravá a mohla
se vrátit ke své práci, kterou má ráda a vykonává ji v naší Charitě již 26 let. Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Hned v prvních dnech
nouzového stavu se nám začali ozývat dobří lidé s nabídkou pomoci. Mnozí šili roušky, někteří nám poslali finanční dary, jiní nám
darovali ochranné prostředky. Tato náročná doba nám ukázala, že naše Charita je silná a že jsme tým lidí, který stojí i v nejtěžších
chvílích při sobě. Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům, dárcům i dobrovolníkům za všechno a přeji všem pevné zdraví a hodně
štěstí. Nejsme na všechno sami!

Dana Marková, ředitelka OCH Vimperk
 

 www.dchcb.cz             diecezni .charitacb                dchcb.charita
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